
 
 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

  7º ANO  14/05 a 20/05 1 AULA 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor(es): 

Ensino Religioso  Cidinei  Alves Moraes 
Adriano Gambirage 

Regiane Lipka. 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Regras de ouro das tradições religiosas 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/ movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, 
filosóficos, estéticos e éticos. 

 Conviver com a diversidades de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 
 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, 

espaços e territórios. 

Objetos de Conhecimento 

 Princípios éticos e valores religiosos 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, 

discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Caderno 
 Lápis 
 Canetas 
 Material digitalizado disponível 

Aplicação/Fixação 
 Primeiramente, organize seu caderno, com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (que você encontra a cima).  
AULA 1 

 Após fazer a leitura do material digitalizados, copie e responda em seu caderno a seguinte questão: 

A partir da leitura das regras de ouro no texto logo abaixo use sua criatividade para representar as regras de ouro através de uma história em quadrinho. A história em 
quadrinho pode ser no caderno ou em uma folha de ofício e depois colar no caderno. ( a história precisa ter no mínimo 7 partes) . Use a sua imaginação crie seus 
personagens seja criativo e bons estudos...  

REGRAS DE OURO NAS RELIGIÕES 

 

 

*Budismo 
Não trates os outros como não gostarias que te tratassem. 

O Buda, Udana-Varga 5, 18 

 

*Confucionismo 
Uma expressão resume a base de toda a boa conduta…bondade carinhosa. Não faças aos outros o que 

não queres que te façam a ti. 

Confucio, As Analectas 15, 23 

 

*Cristianismo 
Em tudo, trata os outros como gostarias que te tratassem; porque esta é a lei e os profetas. 

Jesus, Evangelho de São Mateus 7, 12 

 

*Espiritualidade Indígena 
Estamos tanto mais vivos, quanto mais viva conservarmos a terra. 

Tuxaua Dan George 

 

*Fé Baha’i 
Não coloques em ninguém um fardo que não desejarias para ti, e não desejes a ninguém o que não 

desejarias para ti mesmo. 

 



Baha’u’llah, Suriy-i-Muluk 

*Hinduismo 
Este é o resumo de qualquer dever: não faças aos outros nada que te magoasse se te fizessem a ti. 

Mahabharata 5, 1517 

 

*Islamismo 
Nenhum de vocês crê verdadeiramente até que deseje aos outros o que deseja para si mesmo. 

O Profeta Mahoma, Hadito 

 

*Jainismo 
Deveríamos tratar todas as criaturas do mundo como gostaríamos que nos tratassem. 

Mahavira, Sutrakritanga 1,11,33 

 

*Judaismo 
O que é odioso para ti, não o faças a outrém. Isto é toda a Torá; tudo o mais é comentário. Vai e aprende-

a. 

Hillel, Talmud, Shabbat 31
a
 

 

*Sikismo 
Não sou nenhum estranho para ninguém e ninguém me é estranho. Na realidade, sou amigo de todos. 

O Siri Guru Granth Sahib, p. 1299 

 

*Taoismo 
Considera os ganhos e as perdas de outrém como se fossem os teus próprios. 

Lao-Tsé, T’ai Shang Kan Ying P’ien, 213-218 

 

  

*Zoroastrismo 
Não faças aos outros o que é injurioso para ti. 

Shayast-na-Shayast 13, 2 
 

  

Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas, além de apresentar seu caderno com atividade proposta, você poderá ser selecionado pelo professor para auxiliar na 
correção da atividade com a turma. 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos na atividade proposta. 
 Faça anotações sobre tudo que julgar importante, anote dúvidas e curiosidades sobre o tema, no fim da correção das atividades, em debate 

sobre o tema, em sala de aula, suas contribuições enriquecerão o momento de aprendizado. 

Registro de Frequência 

 Leitura e interpretação. 
 Questionário de respostas. 
 Após a realização da atividade proposta e entrega delas no retorno das aulas serão computadas as frequências no diário de classe impresso 

no início do ano letivo, em poder do professor do componente curricular. 

Referencial 

 Atividade baseada em propostas disponíveis em:https://app.senecalearning.com/courses/add?Disciplina=Ensino+Religioso. Acesso em 
29/04/2020 
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